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1. Hósdagur Sálmur 56

VENESUELA, Puerto Ayacucho
Nurimar og Jóhannus Frants Poulsen
Í Piaroa ættini eru 15.000 fólk og heili 9.000 trúgvandi. Nú 
prenta vit tær fyrstu 2.000 Bíbliurnar av 9.000. 1. - 19. des. 
heldur Nurimar skeið á bíbliu- og málskúlanum fyri trú boð-
ar um, sum skulu læra fólk at lesa og skriva. Øll familjan hjá 
Nurimar kemur at vitja á jólum.

Nurimar og Jóhannus Frants á prentsmiðjuni, sum tænir meir 
enn 150 samkomum og barnaskúlum í ættarbólkum. Her við 
fyrstu Bíbliuni til kæru systkin okkara í Piaroa.



KRINGVARPIÐ
 4. des. Útvarpsmøti, Betesda, Klaksvík
 18. des. Sjónvarpsmøti, Nebo, Toftir

R7 (meir á www.evr.fo) 
Sunnukvøld . kl. 20. . .Kelduvaðið (endursent hóskv. kl. 21)
Týskvøld . . . . kl. 21 . . .Á torginum (endursent sunnud. kl. 12.30)

Føroyskt møti í Jyllandi
4. des. kl. 17 í Vejle, Frelsunarherhølið, Staldgårdsgade 4

2. Fríggjadagur 2. Mós. 12.38-51

DANMARK, Keypmannahavn
Susan og Øssur Berghamar
Nógvir eldri føroyingar búgva í 
Keyp mannahavn og øki num rundanum. Nakrar teirra hava 
vit samband við. 7. des. kl. 12.30 verður seniorsamkoma í 
Kristnastovu, har vit enn einaferð vóna at síggja nakrar av 
eldru útisetunum. berghamar@kristnastova.dk 

DANMARK, Hirtshals, Malta
Anna og Hans Djurhuus 
Gullak 17
Trúfastur skari kemur til møtini 
sunnumorgun, sunnukvøld og mikukvøld. Fyrsta sunnudag 
í hvørjum mánaði er evangeliskt møti á donskum. Vit vilja 
fegin náa danir við Orðinum. 3. des. kl. 19 verða vit í 
Aalborg til síðsta føroyska møtið í ár í Bethaniakirkjuni, Dag 
Hammerskjøldsgade 2A.



3. Leygardagur Jóhs.ev. 9.24-41

DANMARK   
Keypmannahavn, Kristnastova
Dora og Niels Pauli Nónstein, 
Sigrid 9, Andreas 7, Kristina 5
Á jólum og inn í nýggja árið eru nógvir útisetar heima í 
Føroyum. Tí verður síðsta fríggjakvøldssamkoman í ár 9. 
des.; byrjað verður aftur 13. jan. Møtini sunnudag kl. 11 
halda á, tó er onki møti jóladag. Annan jóladag bjóða vit til 
jólamøti í Kristnastovu. 

4. Sunnudagur 2. Mós. 13.1-22

FØROYAR
Vanja og Svein í Prestgarði
Jenny 9, Svend 8, Terji 4, Petra 2 
Mong hoyrdu evangeliið í sambandi við fløguútgávuna í 
Føroyum og Danmark. Hetta arbeiðið gevur okkum serligt 
samband við menniskju við vón um Andans ávøkst.

Anna og Símun Pætur á Torkilsheyggi
Í Zarepta hava vit arbeitt í høllini; gólvini í kjallaranum í 
Niðarulon umframt el og ventilatión verða eisini gjørd. Tá 
Arnvør var í skannara í nov., vóru aftur framstig at síggja. 
Steðga verður nú við kemoviðgerðini, til hon aftur hevur 
verið í skannara í jan. Takk fyri forbøn.
– Else og Poul Johan Djurhuus
– Anna Maria og Rógvi Joensen



5. Mánadagur Jóhs.ev. 10.1-21

NTM-FØROYAR
Noomi og Eli Christiansen 
Hadassa 5, Tabita 2, Debora 1
Vit eru takksom, at NTM-fundirnir, 
ið Eli luttók á í Teilandi, gingu væl. Vit skipa fyri tveimum 
uttanlandsferðum í 2017 á ráðstevnu hjá NTM. Biðið um 
vísdóm og leiðslu.

USA, Alabama, NTM
Judy og Óli á Grømma Jacobsen
Vit verða heima í Alabama allan des. 
Eftir tríggjar mánaðir á ferð verður 
gott at løða battaríini aftur. Dan, 
Christy og seks børn flyta til Teilands í jan. Vit gleða okkum 
at vera saman við teimum, áðrenn tey fara. 

6. Týsdagur 2. Mós. 14.1-14

USA, North Carolina
Charlotte, Calvary Church
Gudny og John Munro
10. og 13. des. verður tiltak fyri fólk, 
ið bera brek, og familjur teirra. Tey 
fáa jóladøgurða og gávu. Fleiri hundrað koma vanliga, og 
bøn okkara er, at tey taka gleðiboðskapin til sín. 11. des. 
verða tvær jólakonsertir. Harumframt hava vit kvøld fyri 
eldri, morgunmat fyri menn og „Christmas Tea“ fyri kvinnur. 
Jólaaftan verða tríggjar jólagudstænastur. Brúk er fyri nógvum 
fólki at hjálpa til.



7. Mikudagur Jóhs.ev. 10.22-42

MEKSIKO, Mixtec, Oaxaca
Inga McKendry
Leiðarar í tveimum trúarbólkum vilja 
nú virka fyri at nýta Bíbliuna á mixtec. 
Biðið, at mixtec verður brúkt í tænastuni, so at boðanin ikki 
bert verður á sponskum. Okkum tørvar vísdóm at halda á at 
umseta.

MEKSIKO, Michoacán, Puruandiro
Hansy og Martin Tuohy
Isabel 12, Victoria, 10, Emma 
Grace 8, Jónatan 7, Marcus 4, 
Evita Linda 1
Umleið 10. jan. vænta vit eitt barn afturat. 12. des. fara 
vit til Texas, har Hansy skal eiga. Barnaarbeiðið heldur á 
sunnudagar; hetta er oftast einasta høvi hjá børnunum at hoyra 
um Kristus og hansara frelsandi kærleika.

PAPUA NÝGUINEA, Sorimi
Carol og Poul Joensen
Jonathan Daniel 16, Ísak 14

ÍSLAND, Reykjavík, Akurinn
Rósa og Jógvan Purkhús
Akureyri, Sjónarhæð, Ástjørn

GRØNLAND Juvel II
Anna og Óli Steinberg



8. Hósdagur Sálmur 57

FØROYAR
Shamila og Høgni Johannesen, Joy 14, Adonia 8 
Trúarvitan, tvs. trúarverjuskúlin fyri ung, byrjaði í okt. við 
umleið 80 ungdómum. Hetta mánaðarliga tiltakið er ætlað at 
geva teimum ungu amboðini at svara torførum spurningum 
og iva, samstundis sum tey fáa venjing og førleika at kjakast 
og evangelisera. Fram til mars er ætlanin at nýta tíð til kjak 
og videoupptøkur til alnótina.

9. Fríggjadagur 2. Mós. 14.15-31

DANMARK, Måløv
Sara og Andrew Berghamar
Hannah 17, Eva 16, 
Miriam Joy 13, Noah 10 
Sara er við barn. Vit gleðast um Guds gávu, hóast vit ikki 
eru heilt ung longur. Biðið, at Harrin varðveitir móður og 
barn, og at vit fáa gleði og styrki at geva nýggja lívinum 
umsorgan og kærleika.

10. Leygardagur Jóhs.ev. 11.1-16

DANMARK, Brejning
Jan og Anne Zachariassen
Vit gera videoupptøkur. Harumframt ferðast vit í deyvatænastu 
til Keypmannahavnar og Fredericia tvær ferðir um mánaðin. 
Biðið fyri okkara heilsu.

DANMARK
Glostrup Frikirke



11. Sunnudagur 2. Mós. 15.1-27

ONGLAND, NTM North Cotes
Erla og Ingvard Petersen
Natan 13
Seinastu árini eru nakrir trúboðarar, 
sum hava arbeitt á skúlanum, farnir útaftur í ættarbólkar, og 
fleiri av starvsfólkunum eru eisini farin at eldast. Tí tørvar 
okkum fleiri fólk á næstan øllum økjum, bæði á skúlanum 
og á høvuðsstøðini.

ONGLAND, NTM North Cotes
Julie og Sonni Poulsen

12. Mánadagur Jóhs. ev. 11.17-44

TEILAND, Chiang Mai 
Corine og Sørin Joensen
Eli 11, Aron 4, Noah Kristian 3
Vit koma øll fimm til Føroya at vitja 
familju og vinir síðst í des. og steðga 
til fyrst í jan. Ætlanin er, at Sørin kemur aftur til Føroya eitt 
sindur seinni at vitja samkomur. Setið tykkum í samband við 
okkum á sorinjoensen@gmail.com at avtala, nær best er at 
vitja samkomur.

ITALIA, Sant’Elia 
Heidi og Regin Guttesen 
Noah 14, Megan 12, Trisha 4, Emma 0

H Í dag fyllir Noah Kristian Joensen 3 ár.



13. Týsdagur 2. Mós. 16.1-21

GRØNLAND, Qaqortoq
Marjun og Páll Poulsen
Tíðin við ongum kava er so stutt. 
Eg tókst við at stoypa og skuldi bøta 
um eina takrennu. Samstundis bíðaði eg eftir beinasomum 
grønlendingi, sum hevði lovað at hjálpa mær at gera tað 
síðsta við leguhúsið, tí eg kláraði tað ikki einsamallur. Eg 
var áhaldsin, datt og breyt vinstra yvirarm – spiralbrot. Lá á 
sjúkrahúsi í 8 dagar. Eri nú skerdur og øðrum til byrði. Sum 
bretin tók til „So much to do, so little done!“ Biðið, at eg 
skjótt komi fyri meg aftur.

14. Mikudagur Jóhs. ev. 11.45-57

GRØNLAND, Nuuk
Jonna og Hans Sivertsen
Jonhard Poulsen er til stóra hjálp í 
samkomuni. Cecilia fer undir send ing-
ar nar Neriuteqarputit, Vón fyri tær, á útvarpsrásini Inuunerup 
Nipaa. Jonhard situr við mixpultin. Hann fyrireikar eisini 
føroyskar sendingar við samrøðum við eldri føroyingar, sum 
hava búð leingi í Nuuk. Upp í 17 børn frá 2 til 13 ár koma 
við foreldrunum á møti av og á. Ulla og Jacob Tindalíð saman 
við Ragnhild, Elini og Jonhardi hava barnamøti týsdag. 

GRØNLAND, Qasigiannguit
Solveig og Daniel Kinda
Vit eru í USA, men ætla at fara aftur 
til Qasigiannguit í mars. Biðið, at Gud 
styrkir síni har.



15. Hósdagur Sálmur 58

FØROYAR
Maria og Jens Bech, Jan 14
Vitjanir og bíbliutímar liggja okkum 
nógv á hjarta. Arbeiðið við Emmaus 
bíbliuskeiðunum heldur á, og vit gleðast um, at Orð Guds 
ber ávøkst. Vit eru av hjarta takksom fyri bønir og samfelag 
tykkara. 
– Elin og Jógvan Jacobsen, Agnas 14, Boas 9
– Unn og Jógvan Zachariassen 
– Annika og Poul Færø

16. Fríggjadagur Mika 1.1-16

FØROYAR
Lis og Zacharias Zachariassen 
Øssur Berghamar og Zacharias savna 
yrkingar hjá Peturi Háberg til útgávu 
sum triðju bók í røðini „Frá penni Petur Hábergs“. Fyrsta 
bók í komandi ári verður „Harrin er hirði mín“, sum Leon 
Andreasen hevur týtt. Takk fyri forbøn og stuðul! 
– Birgit og Svenning av Lofti
– Rutt og John í Skemmuni

FILIPSOYGGJAR, Puerto Prinsessa
Cathy og Jógvan J. Rasmussen
Eg fyrireiki meg at fara til Filipsoyggjar í feb. Eg rættlesi 2. 
Mósebók, 4. Mósebók, Ápostlasøguna og fleiri av brøvunum. 
Hetta skal alt vera liðugt, áðrenn eg fari.



17. Leygardagur Mika. 2.1-13

RUSSLAND, Moskva
Guðrun og Ivor Tutty 
Sonja 17, Timothy 17, Karina 15
Ivor hevur ferðast at greiða frá 
missións ferðum til Sibiria komandi summar og leggur ætlanir 
um aðrar ferðir ígjøgnum veturin og várið. Endamálið er, at 
Harrin leiðir fleiri fólk til Russlands at arbeiða. Minnist eisini 
EP og MC, sum virka í Norðursibiria, nú myrkast og kaldast 
er á vetrinum. 

KANADA, Good Seed International
Judith og Allan Ellingsgaard
Benjamin 12, James 10, Micah David 6
Eg byggi upptøkurúmið um hjá GoodSeed, so óljóð uttanífrá 
ikki órógvar upptøkurnar. Endamálið er at fáa betri ljóðgóðsku 
og meiri burtur úr arbeiðsdegnum. Micah hevur stríðst við 
astma í heyst, sum hevur hindrað skúlagongdini. Hann skal 
til fleiri kanningar í des. 

18. Sunnudagur Lukas 1.1-25

SVEIS, Nyon, Westlake Church
Jeanette og Solomon Magura
Reuben 3 , Micah 3
Í nov. byrjaðu vit Alpha-skeið fyri fólk, 
ið vilja vita meira um kristnu trúnna. Tey ungu í samkomuni 
skipa fyri, og Solomon hjálpir teimum. Vit uppliva vakstrartíð 
í samkomuni og gleðast um at síggja Andan virka her. Vit 
verða í Sveis á jólum.



19. Mánadagur Mika 3.1-12

ONGLAND, Cornwall
Anna og David Rodda 
Heilsustøðan hjá Annu hevur verið 
støðug seinastu mánaðirnar. Vit eru 
takksom, at Charlton nú er í royndarstarvi innan telduforriting. 
Dubby vil fegin fara til Senegal, m.a. at hjálpa pastorinum 
Musa, sum undirvísir tvímálsliga í útvarpi bæði á saafi og 
wolof. Hann undirvísir um lív Ábrahams, ið er høgt í metum 
millum fólkið. Nærum ein av hvørjum tíggju saafi monnum 
er uppkallaður eftir honum. Hann undirvísir eisini á sínum 
egna máli sereer. 

H Í dag fyllir Leah Eve Mortensen 3 ár.

20. Týsdagur Lukas 1.26-58

PAPUA NÝGUINEA, Mengen, Lele
Annika og Simon Flanagan
Nya 8, Noah 7, Karis 3, Judah 1
Simon undirvísir á skúlanum hjá NTM 
í Onglandi. Um tit ynskja at fáa okkara bønarbræv, vinaliga 
skrivið til simon_flanagan@ntm.org

FILIPSOYGGJAR, Manila
Anja Nielsen
Eg gleði meg at koma heim næsta mánað, men eg eri takksom 
at vera við í verki Harrans her. Í ár haldi eg jól saman við 
familjuni hjá Jørgen Andreasen úr Leirvík, sum arbeiðir her 
hjá Maersk.



21. Mikudagur Mika 4.1-14 

PAPUA NÝGUINEA, Madang
Natalie og Philip Hansen
Vit hava gjørt spurnarkanning millum 
ættarfólkið og sent frágreiðing til 
leiðslu toymið, sum arbeiðir víðari við kanningini. Komandi 
mánaðirnar verður greitt, um vit skulu arbeiða í hesi ættini, 
og eisini hvørjum vit skulu arbeiða saman við.

22. Hósdagur Sálmur 59

TÝSKLAND, Hückeswagen, NTM
Wina og Benjamin Hansen 
Noah Elias 5
Wina hevur havt trupulleikar við rygg-
inum. Benjamin má tí átaka sær nakrar av hennara uppgávum. 
Vit eru takksom, at fleiri ung vísa áhuga fyri stutttíðar tænastu 
við NTM. Biðið, at tey verða lýðin Guðs leiðslu. 

USA, Nebraska, New Tribes Mission 
Rachel og Peter Hansen, Steffan 17, Caleb 14

23. Fríggjadagur Lukas 1.59-80

SKOTLAND, Motherwell
GLO, Tilsley College
Dorit og Simon Marshall 
Túrurin til Italia hjá næmingunum gekk væl. Serliga sam-
talur nar við flóttafólk vóru læruríkar. Hetta hevur verið eitt 
krevjandi ár hjá okkum báðum. Biðið, at Harrin gevur okkum 
styrki at halda á.



24. Jólaaftan Mika 5.1-14

ZAMBIA, Ndola, GLO
Nanna og David Lukama
Josiah 12, Micah 9, 
Ezra 8, Uhenya 5, Boas 3
Vit fyrireika okkum at taka ímóti 30 
næm ingum í jan. Biðið, at teir læra 
nógv og verða myndaðir at líkjast 
Harranum.

25. Jóladagur Lukas 2.1-21

SENEGAL, Tongia, Lív Poulsen 
Nú er turkur og mestsum øll grøðin fingin til høldar. Ofta er 
grøðin uppi, áðrenn heystað verður, tí fólk duga illa at umsita 
hana. Vit hava tí saman við bygdarfólkinum bygt goymsluhøli 
at goyma grøðina í til næstu regntíð. Tey kunnu nú eta seg 
mett og hava styrki at arbeiða á egnum markum í regntíðini og 
noyðast ikki at arbeiða fyri onnur fyri at vinna nakrar krónur 
til mat. Biðið, at tey læra at goyma grøði til næstu regntíð, 
og at tey trúgvandi styrkjast í trúnni.

26. Annar jóladagur Lukas 2.22-38

GUINEA VESTURAFRIKA, Tarencha, Nalu
Marion og Hans Arni Jensen, Allan 15, Ryan 7
Vit gleðast, at Allan er her á jólum. Hann trívist væl á skúlan-
um í Dakar. Børnini her í bygdini eru býtt í fýra bólkar, 15 í 
hvørjum, og koma ymiskar dagar til bíbliutímar og barnamøti. 
Ein trúgvandi hjálpir til. Biðið eisini fyri trúgvandi manni, 
sum hevur verið sjúkur leingi. 



27. Týsdagur Lukas 2.39-52

FILIPSOYGGJAR, Naplud 
Monika og Tim Sharp
Ragnhild 12, Rebekka 11, Hanna 8
Tim er nýliga afturkomin eftir góða 
viku í ættarbólkinum. Endamálið var at eggja og undirvísa 
teim um trúgvandi og at fáa hjálp við bíbliuumsetingini. Sam-
koman savnast trúliga; men innanhýsis klandur og øvund ger 
tað trupult hjá teimum at mennast og vaksa sum samkoma.

28. Mikudagur Lukas 3.1-14

FILIPOYGGJAR, NTM
Liz og Ragnar Niclasen
Í okt. hildu Liz og eg 40 ára brúdleypsdag. Vit takka Gudi 
fyri tænastuna, hann hevur givið okkum her! Vit arbeiða dag-
liga saman við fýra innføddum kankanaey-trúgvandi, nú vit 
rætt lesa og rættskriva lærutilfarið til evangelisering. Gleðiligt 
at síggja teirra hjarta og eldhuga at fáa tilfarið út til sítt egna 
fólk. Haldið á at biðja, at tilfarið kann prentast skjótt eftir 
nýggjár.

Útgevari: KBS (Kristniboðssambandið) 
Blaðnevnd: Róland í Skorini, ábyrgd, Selma Godtfred, Durita Olsen, 
Kristianna J. Heinesen, Elsa í Skorini, Randi Østerø, Jónvør Christian-
sen, Hanna og Sigurð Ó. Vang.
Avgreiðsla: Óla Hendrik av Fløtum, yngri, tel. 227057.
Uppseting: Palli Skorheim, tel. 290087.
Myndasavn: pallis76@yahoo.dk



29. Hósdagur Sálmur 60

TURKALAND, Istanbul
Annika og Stephen Everett 
Túrurin eystanfyri gekk væl. Vit 
møttu vælvild allastaðni og upplivdu 
og lærdu nógv; fólk eru opin og vilja ofta hoyra meir um 
gleði boð skapin.

FRAKLAND, Nantes, OM
Cecile og Jóhannis Mortensen, Sarah 6, Leah Eve 3

30. Fríggjadagur Lukas 3.15-38

ONGLAND, Birmingham, OM
Claire og Craig Niclasen
Elizabeth 10, Rebekah 8, Lydia 6
Ein kendur muslimskur prædikumaður 
hevur lagt fleiri upptøkur á netið, sum eru umsettar til kurdiskt. 
Saman við kurdiskum vinum hava vit ætlanir at gera upptøkur 
sum aftursvar og leggja tær á netið. Endamálið er at greiða 
kurdum frá sannleikanum.

OM FØROYAR, Anita og Oddmar Tausen

Prent: Føroyaprent, tel. 314555.
Teldupostur: prayerservicefo@gmail.com
Heimasíða: www.kbs.fo

©KBS. Loyvt er at endurgeva tilfarið, 
um keldan verður nevnd.



31. Nýggjársaftan Sálmur 61

BÓKATÆNASTAN
Biðið fyri bókatænastuni hjá Leirkerinum, Logos Hope og 
Bókasøluni Logos!

Nýggj bók!
198 kr. 

Anne Graham Lotz, 
dóttir Ruth og Billy 
Graham, skrivar frá 
egnum royndum 
um at særa onnur 
kensluliga og sjálv 
at verða særd. Við 
dømum frá Hagar í 
Bíbliuni og egnum 
lívi leiðbeinir hon og 
gevur fólki í somu 
støðu ráð út frá Orði 
Guds. Hon greiðir 
eisini frá, hvussu 
Gud kann lekja og 
binda um sár teirra 
hjartabrotnu.

Opið gerandisdagar kl. 14-18, 
leygardag kl. 12-16. 
Tel. 312372 / 282372 www.logos.fo


